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  اسى ظاْس ٚأذٙ تؼد أداج َداء تغسض إقثال يسًاِ أٔ ذُثّٛٓ .:  إٌّبدٜ

(  نُداء انقسٚة ٔ)) أَٚا، ْٛا(( نُداِء انثؼٛد ٔ)ٚا(  :ؽشف إٌذاءِٓ أ ْ٘  .نؼًٕو انُداء)أ( ٔ)أ
 ( ػهى يفسد -  َكسج يقصٕدج –َكسج غٛس يقصٕدج  – انشثّٛ تانًضاف –)يضاف  ألغبَ إٌذاء :

 ال ٠ْٕٛ       أٚالً :   )إٌّبدٜ اٌّؼبف (
 ٠زىْٛ ِٓ ِؼبف ِٚؼبف إ١ٌٗ

اعُ ظب٘ش  )ؽبٌت اٌؼٍُ ( أٚ ػ١ّش ِزظً )٠ب  ٚاٌّؼبف إ١ٌٗ ٠ىْٛ 
 .ٌٚذٞ (

 (  يُادٖ يُصٕباٌّؼبف )ؽىُ إٌّبدٜ    
 انؼهى اجرٓد. ٚا طانةَ ( : ِٔضبي)

 ٠ب: ؽشف ٔذاء ِجٕٟ ال ِؾً ٌٗ ِٓ اإلػشاة. 
 ِؼبف. ؽبٌَت : ِٕبدٜ ِٕظٛة ٚػالِخ إٌظت اٌفزؾخ ٚ٘ٛ

 إ١ٌٗ ِغشٚس ٚػالِخ اٌغش اٌىغشح. ِؼبف اٌؼٍُ :
 

 لشاءح اٌمشآْ. فٟ ( : ٠ب أثب دمحم اعزٙذْ ِٕضبي)
 ٠ب: ؽشف ٔذاء ِجٕٟ ال ِؾً ٌٗ ِٓ اإلػشاة. 

 أثب : ِٕبدٜ ِٕظٛة ٚػالِخ إٌظت األٌف ألٔٗ ِٓ األعّبء اٌخّغخ.
 دمحم : ِؼبف إ١ٌٗ ِٕظٛة ٚػالِخ إٌظت اٌىغشح.

 
 (: ٠ب ػجَذ هللا راوش ع١ًذا.ِٗضبي)

 ٓ اإلػشاة. ٠ب: ؽشف ٔذاء ِجٕٟ ال ِؾً ٌٗ ِ
 ِؼبف. ػجَذ : ِٕبدٜ ِٕظٛة ٚػالِخ إٌظت اٌفزؾخ ٚ٘ٛ

 ِؼبف إ١ٌٗ ِغشٚس ٚػالِخ اٌغش اٌىغشح. : هللا
 

 اٌؼٍُ اعزٙذا. ؽبٌجَٟ(: ٠ب ِ٘ضبي)
 ٠ب: ؽشف ٔذاء ِجٕٟ ال ِؾً ٌٗ ِٓ اإلػشاة. 

ٚؽزفذ إٌْٛ : ِٕبدٜ ِٕظٛة ٚػالِخ إٌظت ا١ٌبء ) ألٔٗ ِضٕٝ (  ؽبٌجَٟ

 .ٌإلػبفخ
 ؼٍُ : ِؼبف إ١ٌٗ ِغشٚس ٚػالِخ اٌغش اٌىغشح.اٌ
 

ِّٟ( : ٠ب ِٙضبي)  اٌّذسعخ .... ِؼٍ
 ٠ب: ؽشف ٔذاء ِجٕٟ ال ِؾً ٌٗ ِٓ اإلػشاة. 

 ِّ ِزوش عبٌُ( ٚؽزفذ إٌْٛ  ِٕبدٜ ِٕظٛة ٚػالِخ إٌظت ا١ٌبء ألٔٗ )عّغ:  ِٟؼٍ

 .ٌإلػبفخ

 ِؼبف إ١ٌٗ ِغشٚس ٚػالِخ اٌغش اٌىغشح. : اٌّذسعخ
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 .َْ : ٠ب ِؼٍّبدِ اٌخ١ش اعزٙذْ ( 7ِضبي) 
 ٠ب: ؽشف ٔذاء ِجٕٟ ال ِؾً ٌٗ ِٓ اإلػشاة. 

 .ِٕبدٜ ِٕظٛة ٚػالِخ إٌظت اٌىغشح ألٔٗ عّغ ِؤٔش عبٌُِؼٍّبدِ : 
 اٌخ١ش : ِؼبف إ١ٌٗ ِغشٚس ٚػالِخ اٌغش اٌىغشح.

 
 

  .٘ٛ ٔٛع ِٓ إٌّبدٜ اٌّؼبف :إٌّبدٜ اٌّؼبف إٌٝ ٠بء اٌّزىٍُ *** 

 ( ىٓ ثفزؾخ ِمذسح ػٍٝ ِب لجً ٠بء اٌّزىٍُؽىّٗ إٌظت ٌٚ)
 

ٌُ " ِضبي: لبي رؼبٌٝ  ٌُ َػِظ١ ٍْ ْشَن ٌَظُ َّْ اٌّشِ ِ إِ َّٟ اَل رُْشِشْن ثِبَّللَّ َٕ  " ٠ب ُث
 ٠ب: ؽشف ٔذاء ِجٕٟ ال ِؾً ٌٗ ِٓ اإلػشاة. 

َّٟ : ِٕبدٜ ِٕظٛة ٚػالِخ  َٕ  ِؼبف ٚ٘ٛ اٌّمذسح اٌفزؾخ إٌظتُث

ِؾً عش ِؼبف  فِٟجٕٝ ػٍٝ اٌغىْٛ  ص ِزظً ثبسػ١ّش  : ٠بء اٌّزىٍُ ا١ٌبء
 .إ١ٌٗ

 ٚا صدِٚق ( ٚا صاحِة ،،  ٚــا أبِ ) ٚجٕش حرف ٚاء انًركهى ٔاإلتقاء ػهٗ انكسس دنٛالً ػهٛٓا* 

ا) ًً ّبِ ِشدَِْٙ ِػْه قُم زَّ َٔ ) 
 

 صب١ٔبً:  )إٌّبدٜ اٌشج١ٗ ثبٌّؼبف ( ٠ْٕٛ 
 

 أٚ ِشزمبً   .) وبٌغبس ٚاٌّغشٚس ثؼذ االعُ إٌّبدٜ ش١ئبً ٠زُ ِؼٕبٖ ٠ؤر٠ٟؼٕٝ أْ 
 ٠ٚىْٛ ِٕٛٔبً .  ) اٌّضٕٝ ٚاٌغّغ ٚ رظً ثٗ ْٔٛ .ِٚؼٌّٛٗ

 

ُِ    بٌجبً ٠ب ؽِضبي :  َُ  ( اعزٙذ -ػٍّبً   -) ٌٍؼٍ  .اٌؼٍ

 : ِٕبدٜ ِٕظٛة ٚػالِخ إٌظت اٌفزؾخ ألٔٗ شج١ٗ ثبٌّؼبف.ؽبٌجًب 

 ح.: اٌالَ ؽشف عش ، اٌؼٍُ اعُ ِغشٚس ٚػالِخ عشٖ اٌىغشٌٍؼٍُ 

ب  ًّ  ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ.اٌؼبًِ ػًّ فؼٍٗ : ِفؼٛي ثٗ العُ اٌفبػً ػٍ

 َُ  ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ.اٌؼبًِ ػًّ فؼٍٗ ِفؼٛي ثٗ العُ اٌفبػً : اٌؼٍ

 

 ٠ب ؽبٌجًب ٌٍؼٍُ  اعزٙذ. :  اٌغبس ٚاٌّغشٚس

 : ِٕبدٜ ِٕظٛة ٚػالِخ إٌظت اٌفزؾخ ألٔٗ شج١ٗ ثبٌّؼبف.ؽبٌجًب 

 اٌالَ ؽشف عش ، اٌؼٍُ اعُ ِغشٚس ٚػالِخ عشٖ اٌىغشح. :ٌٍؼٍُ 
 

 :  ِٚؼٌّٛٗ ِشزمبً 

َُ اعزٙذ.  -  ٠ب ؽبٌجًب اٌؼٍ
 .شج١ٗ ثبٌّؼبف ِٕبدٜ ِٕظٛة ٚػالِخ إٌظت اٌفزؾخ ألٔٗ : ؽبٌجبً 
 ِفؼٛي ثٗ العُ اٌفبػً ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ اٌظب٘شح : اٌؼٍُ

 عضان هللا خ١ًشا. ػٍُّـٗ ِؾغٕبً ٠ب  -
 .: ِٕبدٜ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخؾغٕبً ِ

 ،فبػً العُ اٌفبػً ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌؼّخ  :ػٍُّـٗ
 .١ٌٗإِؾً عش ِؼبف  فِٟجٕٝ  ثبسص ِزظً ٚاٌٙبء ػ١ّش 
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 ِضٕٝ
 ٌٍخ١ش الجال . ٠ب ِؼ١ٍّْٓ -

     ألٔٗ شج١ٗ ثبٌّؼبف . ا١ٌبءِؼ١ٍّْٓ : ِٕبدٜ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ  
  عّغ ِزوش عبٌُ

                                                   .األخالق ) أخاللبً ( الجٍٛا ِؼ٠ٓ١ٍّب  -

 ألٔٗ شج١ٗ ثبٌّؼبف .ا١ٌبء ِؼ١ٍِّٓ : ِٕبدٜ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ 

 عّغ ِؤٔش عبٌُ 
                                           طذلبً ( أٔزٓ فٝ عٙبد .                                                    ٠ب لبئالدٍ اٌظذق ) -  

 لبئالدٍ: ِٕبدٜ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌىغشح اٌظب٘شح ألٔٗ شج١ٗ ثبٌّؼبف .

 صبًٌضب  )إٌّبدٜ إٌىشح غ١ش اٌّمظٛدح (
 ال رمظذُ٘ ثؼ١ٕٗ رؼٕٝ أٔه رٕبدٜ ػٍٝ شخض أٚ أشخبص

 ( ٠ْٕٛ يُادٖ يُصٕبإٌىشح غ١ش اٌّمظٛدح )ؽىُ إٌّبدٜ    
 اذق هللا. ، ٚا زجالً  ( :ٔي )ِضب

 ِٕٛٔخٚرىْٛ ثؼ١ٕٗ  ٚال رمظذ سعالً سعً  أٞ ٕ٘ب رٕبدٜ ػٍٝ
 

 ِٓ اإلػشاة . ٌٙب ٠ب : ؽشف ٔذاء ِجٕٝ ػٍٝ اٌغىْٛ ال ِؾً

 .انفرحح انظاْسج ػهٗ آخسِٔػاليح َصثّ يُادٖ يُصٕب  سعالً:

ٍْٛ( : ِٕضبي )  اذقٛا هللاَ. ، ٚا زجه
 ح َصثّ انٛاء ألَّ يثُٗ.يُادٖ يُصٕب ٔػالي: سع١ٍْٓ 

 أَقرٔا انقدس. ،  يسهًٍٛٚا ( : ِٖضبي )

 يُادٖ يُصٕب ٔػاليح َصثّ انٛاء ألَّ جًغ يركس سانى. ِغ١ٍّٓ :

 ٍ أشٔاجكٍ.أطؼْ ، يسهًاٍخ ٚا ( : ِٗضبي )

 يُادٖ يُصٕب ٔػاليح َصثّ انكسسج ألَّ جًغ يؤَث سانى. ِغٍّبدٍ :
 

 دح (إٌىشح اٌّمظٛ إٌّبدٜ)  ساثؼبً  : 
 

 رؼٕٝ أٔه رٕبدٜ ػٍٝ شخض ِؼ١ٓ رمظذٖ أِبِه
 ال ٠ْٕٛ ( ٚثُٗ ػهٗ يا ٚسفغ تّ فٗ يحم َصة ) إٌىشح اٌّمظٛدحؽىُ إٌّبدٜ 

ًُ ، ارك هللا  .ِضبي : ٠ب سع
 ٕ٘ب رٕبدٜ ػٍٝ سعً أِبِه ٚرمظذٖ ٚرىْٛ ِؼِّٛخ ٚغ١ش ِٕٛٔخ

 ِٓ اإلػشاة . ٌٙب ٠ب : ؽشف ٔذاء ِجٕٝ ػٍٝ اٌغىْٛ ال ِؾً

ًُ :٠ب   ) مفرد (                    يُادٖ يثُٗ ػهٗ انضى فٗ يحم َصة. سع

 ) مثنى (   يُادٖ يثُٗ ػهٗ األنف فٗ يحم َصة.        ٠ب سعالْ :

 ( ) جمع مذكر سالم          يُادٖ يثُٗ ػهٗ انٕأ فٗ يحم َصة. ٠ب ِؼٍّْٛ :
 ) جمع مؤنث سالم (            يُادٖ يثُٗ ػهٗ انضى فٗ يحم َصة ٠ب ِغٍّبُد :
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 اٌؼٍُ اٌّفشد ( إٌّبدٜ) خبِغبً : 
 

اٌؼٍُ  ٘ٛ ِب وبْ اعُ ٌشخض أٚ ِىبْ أِب اٌّفشد ٘ٛ أْ ٠ىْٛ 
 .ٌٟ ِؼبفبً ٚال شج١ٙبً ثبٌّؼبف وٍّخ ٚاؽذح

 ال ٠ْٕٛ ( يحم َصة فٙٚثُٗ ػهٗ يا ٚسفغ تّ  ) ؽىُ إٌّبدٜ اٌؼٍُ اٌّفشد
 

ٗ  ٚا  :ِضبي  .انصالج اقـىْ  ،ػه
 ِٓ اإلػشاة . ٌٙب ف ٔذاء ِجٕٝ ػٍٝ اٌغىْٛ ال ِؾ٠ًب : ؽش

 ) مفرد (.                                يحم َصة فٙيُادٖ يثُٗ ػهٗ انضى  ػٍٝ :

 ) مثنى (يحم َصة.                      فٙيُادٖ يثُٗ ػهٗ األنف  ٠ب دمحماْ :

 ( ) جمع مذكر سالم         يحم َصة               فٙيُادٖ يثُٗ ػهٗ انٕأ  ٠ب دمحمْٚ :
 ) جمع مؤنث سالم (                       يحم َصة فٙيُادٖ يثُٗ ػهٗ انضى  ٠ب فبؽّبُد :

 

 ) اي (  ٔذاء ِب ف١ٗ األٌف ٚاٌالَ   
فال ٠غٛص أْ ٔمٛي : ٠ب اٌشعً ِجبششح ال ٠غٛص ٔذاء االعـــُ اٌّؼشف ثؤي 

 ، ٠ب اٌجٕذ

 ) ٠بهلل ( األٌف ٚاٌالَ٘ٛ ِزظً ة اٌٍفع اٌٛؽ١ذ اٌزٜ ٠ُٕبدٜ ٚ، ٚ

فزمٛي : ٠ب أهلل ) ثّٙضح لطغ ( ٠ٚغٛص أْ رؾزف ٠ب ٠ٚؼٛع ػٕٙب ث١ُّ 
َُّ  ( = ٠ب أهلل   ِشذدح ٔمٛي : )  اٌٍٙــ

ّٞ ٌٍّزوش ، ٚأ٠ّخ ٌٍّؤٔش + ٘ب  فئرا أسدٔب ٔذاء ِب ف١ٗ أي ٔؤرٟ ثٍفع أ
ب  ) ٔمٛي :  اٌزٕج١ٗ  َٙ  ٠ب ٘زا ، ٠ب ٘زٖ  ُ إشبسح (( أٚ ) اع ٠آ أ٠َُّزٙب -٠آأ٠َُّ

 

ب   - َٙ  ٠آ أ٠َُّزٙب ( -إػشاة ) ٠آأ٠َُّ
ب - َٙ  اٌؼبًِ ارمٓ ػٍّه. ٠آأ٠َُّ
 ؽشف ٔذاء ِجٕٝ ػٍٝ اٌغىْٛ ال ِؾً ٌٗ ِٓ اإلػشاة . ٠ب : 

 (  ُّٞ  ِٕبدٜ ِجٕٝ ػٍٝ اٌؼُ فٝ ِؾً ٔظت ، ٚاٌٙبء ٌٍزٕج١ٗ . أ٠َُّخ (  -أَ

 خ.ٔؼذ ِشفٛع ٚػالِخ اٌشفغ اٌؼّ اٌؼبًِ :

ب   َٙ                                                      ..... (، ٠ٚغٛص أْ ٠ؼشة ثذي ( ٠ُؼشة ) ٔؼذ ِشفٛع ٠آ أ٠َُّزٙب  -ِب ثؼذ )٠آأ٠َُّ

   ٔػاليح زفؼّ  انًؤيُح ( َؼد يسفٕع -ٚا أٚرٓا انًؤيُح .   ) انطانة   -ٚا أٚٓا انطانة

 انضًح

 ٠ب ٘زا اٌطبٌت راوش ثغذ. -
 ؽشف ٔذاء ِجٕٝ ػٍٝ اٌغىْٛ ال ِؾً ٌٗ ِٓ اإلػشاة . : ٠ب

 .٘زا : ِٕبدٜ ِجٕٝ ػٍٝ اٌغىْٛ فٝ ِؾً ٔظت
  ٔؼذ ِشفٛع ٚػالِخ اٌشفغ اٌؼّخاٌطبٌت : 

 ٓالعُ اٌّؼشفخ ثؼذ اعُ اإلشبسح ٠ؼشة ثذال ِطبثمب ِضً :٘زا اٌشعً ِؾزشَ ا
                                      ف١ؼشة ِب ثؼذٖ ٔؼزبً أٌٚئه اٌشعبي ِؾزشِْٛ ٌٚىٓ إرا عجك اعُ اإلشبسح أداح ٔذاء 
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 ٘ٛ ربثغ ٠زوش ثؼذ اعُ لجٍٗ ٠ٛػؾٗ ٠ٚج١ٓ ِمظٛدٖ. 

 .ػّشي : ػذي اٌخ١ٍفخ بِض
 ٠ٚزجغ اٌجذي اٌّجذي ِٕٗ فٝ اإلػشاة٠زىْٛ ِٓ : اٌّجذي ِٕٗ + اٌجذي ، 

 سفؼبً ٚٔظجبً ٚعشاً.

    أٔٛاع اٌجذي :  
 اشزّبي   ،   ِٓ وً (  ،    عضء ِٓ وً ) ثؼغ ِٓ وً (  ِطبثك ) وً

 أٚالً : اٌجذي اٌّطبثك:
٘ٛ اٌجذي اٌزٜ ٠غبٜٚ اٌّجذي ِٕٗ فٝ اٌّؼٕٝ ٚاإلػشاة ثؾ١ش إرا 

 .اٌّؼٕٝ ؽزف اٌّجذي ِٕٗ ال ٠زؤئش
 .اٌغبدادِضبي : رُ االٔزظبس فٝ ؽشة أوزٛثش فٝ ػٙذ اٌشئ١ظ 

 داد( ثذي ِٓ اٌشئ١ظٕ٘ب )اٌغب                        

 أٔٛاع اٌجذي اٌّطبثك:
 
 –اٌؾبوُ  –اٌٍّه  –اٌخ١ٍفخ  -) اإلِبَ اٌٛظ١فخ ٚطبؽت اٌٛظ١فخ : -ٔ

 اٌشئ١ظ..( –إٌجٟ  –اٌطبٌت -اٌّذ٠ش -اٌّؼٍُ 
 دالً.بػ ػّش اٌخ١ٍفخِضبي : وبْ 

 
) ثذي ِشفٛع ٚػالِخ اٌشفغ  اٌجذي         )اعُ وبْ ِشفٛع( اٌّجذي ِٕٗ

 اٌؼّخ(

 
 اٌّغزٙذ ....( –اٌظبدق  –) اٌؼبدي   :ٗٚطبؽج أٚ اٌٍمت اٌظفخ  -ٕ

 .أثٛ ثىش اٌظذ٠كِضبي : رٌٛٝ اٌخالفخ 
 

 اٌجذي)ثذي ِشفٛع(اٌّجذي ِٕٗ )فبػً ِشفٛع(                                    
 
 شبسح + اعُ ِؾٍٝ ة)اي(اعُ إ :ثذي اعُ اإلشبسح اٌّؾٍٝ ثـ ) اي( -ٗ

 .وش٠ُ عًاٌش ٘زاِضبي: 
 اٌّجذي ِٕٗ )اعُ إشبسح ِجٕٝ

 اٌجذي)ثذي ِشفٛع(ػٍٝ اٌغىْٛ فٝ ِؾً سفغ ِجزذأ(              

 ثؼذٖ ة "اي" االعُ اٌّؾٍٝ إرا عجك اعُ اإلشبسح ثؾشف ٔذاء ٠ؼشة
 طفخ ِشفٛػخ"  ”

 طفخ ِشفٛػخ ٚػالِخ اٌشفغ اٌؼّخ             .اٌشعًِضبي: ٠ب ٘زا 
  ّجذي ِٕٗ فٟ اٌجذي اٌّطبثك ٠ؼشة اٌضبٟٔ ٔؼذإرا رمذَ اٌجذي ػٍٝ اٌ* 
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 ٔؼذ ٌّؾّذ ِشفٛع                  اٌشعٛيإِٔذ ثّب عبء ثٗ دمحم  

 : وٍّخ "طشاؽ" ٕ٘ب ثذي ِطبثك ألْ اٌظشاؽ ٚاؽذ  ٍِؾٛظخ 

ْسرَِقَٛى  ًُ َساَط اْن ِدََا انّصِ ْْ ْى "  ِصَساطَ "ا ِٓ ْٛ َد َػهَ ًْ َْؼَ ٍَ أَ  انَِّرٚ

 اٌىً: صب١ٔبً : ثذي ثؼغ ِٓ
 عٛاء أوبْ اٌغضء أطغش٘ٛ ِب وبْ عضءاً ؽم١م١بً ِبد٠بً ِٓ اٌّجذي ِٕٗ    

 ثبلٟ األعضاء أَ أوجش أَ ِغب٠ٚب ٠ٚىْٛ رٌه فٟ األش١بء اٌّؾغٛعخِٓ 
 ِٕٗاٌّجذي ( أْ ٠زظً ثٗ ػ١ّش ٠ؼٛد ػٍٝ ِٓ اٌىً  ثؼغالثذ فٝ ثذي ) ٚ
 فشاد أٚ اٌزض١ٕخ أ٠ٚطبثمٗ فٝ إٌٛع ) اٌززو١ش أٚ اٌزؤ١ٔش ( ٚاٌؼذد ) اإلٚ

 .اٌغّغ (
 ٔظفٗ اٌىزبةِضبي: لشأد 

 اٌجذي)ثذي ِٕظٛة(اٌّجذي ِٕٗ )ِفؼٛي ثٗ ِٕظٛة(              
 
 ًٕ٘بن أٌفبظ إرا ارظً ثٙب ػ١ّش رؼشة ثذي ثؼغ ِٓ و:  

طغ١ش ، وج١ش، لذ٠ُ ، ؽذ٠ش ، ثؼغ ، ،  أغٍت ، أوضش ، ألً ) ِؼظُ ، ِضً
 ( ، عذط ، عجغ ،صّٓ ، رغغ ، ػشش عضء ، ٔظف ، صٍش ، سثغ ، خّظ

 

 ٠ؼشة االعُ اٌٛالغ ثؼذ )إال( فٝ االعزضٕبء اٌزبَ إٌّفٝ ٍِؾٛظخ :
 ثذي ثؼغ ِٓ وً

 .عؼ١ذُ ِضبي: ِب ؽؼش اٌطالة إال 
 ثذي ثؼغ ِٓ وً ِشفٛع                                          

 ٍِؾٛظخ:
ػ١ّش  ْ ٠زظً ثّٙبأ (ثذي االشزّبي) ٚ (ثذي اٌجؼغ ِٓ اٌىً)٠غت فٝ  -ٔ

) اإلفشاد ٚاٌزض١ٕخ ٚاٌؼذد  ) رزو١ش ٚرؤ١ٔش ( إٌٛع ف٠ٟٚطبثمٗ  ٠ٗؼٛد ػٍٝ اٌّجذي ِٕ
 .ٚاٌغّغ (

 

 ِٓ اٌّّىٓ أال ٠شرجؾ ثؼ١ّش ) ثششؽ أْ ٠ؤرٝ ثذي )اٌجؼغ ِٓ وً( -ٕ
   . ٚعؼٛدٜ ِظشِٜؼطٛفبً ػ١ٍٗ ( : فبص عجبؽبْ 

                               
 ثؼغ ِٓ وً ِشفٛع ثبٌؼّخ  ثذي                                  

 : ثذي اٌزفظ١ً () "ثذي ثؼغ ِٓ اٌىً"   ِٓ أٔٛاع ٍِؾٛظخ () 
 .أعضاءٖثبٌّجذي ِٕٗ صُ ثؼذٖ  ٔؤر٠ٟٚؼٕٝ أْ 

 ٚفم١شُ٘. غ١ُٕٙ:  إٌبطِضبي: أؽزشَ 
 

 اٌجذي)ثذي ِٕظٛة(اٌّجذي ِٕٗ )ِفؼٛي ثٗ ِٕظٛة(              
اٌؼ١ٓ ٚثشد  ثشدٚاٌٙشَ ، ٚأراله اٌجشد٠ٓ:  اٌفمشهللا األِش٠ٓ: عٕجه ِضبي: 

 اٌؼبف١خ
 ثذي رفظ١ً ِٕظٛة                       ثذي رفظ١ً ِٕظٛة                    
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ٚأْ  ،أال إٌٗ إال هللا شٙبدحلبي سعٛي هللا :"ثٕٝ اإلعالَ ػٍٝ خّظ: ِضبي: 

     دمحم سعٛي هللا،..." 
 ثذي رفظ١ً ِغشٚس                                                         

 
 ا١ٌز١ُ" ٚ ،  اٌّشأحهللا فٟ اٌؼؼ١ف١ٓ:  ارمٛا:" لبي سعٛي هللا ِضبي: 

                                                                            
 ثذي رفظ١ً ِغشٚس                              

 

 االشزّبي :ثذي  -ٖ
٘ٛ ِب دي ػٍٝ ِؼٕٝ أٚ طفخ اشزًّ ػ١ٍٙب اٌّجذي ِٕٗ ١ٌٚظ ِطبثمبً   
، ٚالثذ أْ ٠زظً ثٗ ػ١ّش ٠ؼٛد ػٍٝ اٌّجذي ِٕٗ ٚال عضءاً ِٓ أعضاءٖ  ٌٗ

 إٌٛع ٚاٌؼذد. فٟ ٠ٚطبثمٗ
 

   . فىشرٙب  اٌمظ١ذح أػغجزِٕٟضبي: 
                  
 ِشفٛع ثذي اشزّبي  اٌّجذي ِٕٗ                         

 : انفرق بين بدل االشتمال وبدل انبعض من انكم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثذي االشزّبي : ٘ٛ اٌجذي اٌذاّي ػٍٝ ِؼٕٝ ِٓ اٌّؼبٟٔ أٚ اٌظفبد
 ) عضء ِؼٕٛٞ ( اٌزٟ اشزًّ ػ١ٍٙب

ْْ ٠ىْٛ عضًءا ؽم١م١ب ِٕٗ جذي ِٕٗ ، دْٚ أ ُّ  . اٌ
 . ٔؾٛ : أػغجٕٟ اٌطبئُش طٛرُٗ

 ( فىٍّخ ) طٛرٗ ( ١ٌظ عضًءا ؽم١م١ب ًٍِّٛعب ِٓ اٌّجذي ِٕٗ ٚ٘ٛ ) اٌطبئش
 فٟٙ ثذي اشزّبي

  ِٓ ِّب إرا وبْ اٌجذي عضًءا ؽم١م١ب ًٍِّٛعب ِٓ اٌّجذي ِٕٗ فٙٛ ثذي ثؼغ أ
 ًّ  ) عضء ِبدٞ (  و

 . ٕٟ اٌطبئُش س٠ُشٗٔؾٛ : أػغج
 . اٌش٠ش عضء ؽم١مٟ ِٓ اٌطبئش فٙٛ ثذي ثؼغ ِٓ وً

 
  ٍٝال ثّذ ٌجذي اٌجؼغ ِٓ وً ، ٚثذي االشزّبي ِٓ ػ١ّش ٠ؼٛد ػ ٚ

 اٌّجذي ِٕٗ
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 ؽجزا ( –٘ٛ أعٍٛة ٠غزخذَ فٝ اٌّذػ ٚاٌضٕبء ) ٔؼُ 
 ( ال ؽجزا –٠ٚغزخذَ فٝ اٌزَ ٚاٌٙغبء ) ثئظ                  

 
 ٠زىْٛ أعٍٛة اٌّذػ ٚاٌزَ ِٓ : 

  فبػً اٌّذػ أٚ اٌزَ + اٌّخظٛص ثبٌّذػ أٚ اٌزَ فؼً اٌّذػ أٚ اٌزَ +
 

 (ظَ ئْ ثِ  - َُ ؼْ ِٔ )ثـ  ٚاٌزَ أٚال : أعٍٛة اٌّذػ
 

عبِذاْ ١ٌظ ٌّٙب ِؼبسع ٚال أِش ، ٚال ٠ُشزك ِبػ١بْ فؼالْ  ظَ ئْ ، ٚ ثِ  َُ ؼْ ِٔ 
 .ِّٕٙب

 
 اٌّذػ فٟ: رُغزخذَ   َُ ؼْ ِٔ 
 ضبي: ٔؼُ اٌظذ٠ك اٌىزبة. ِ

  اإلػشاة:
 .) فؼً اٌّذػ ( ػٍٝ اٌفزؼ ٌٍّذػ  ٔؼُ: فؼً ِبع عبِذ ِجٕٝ

 اٌظذ٠ك: فبػً ِشفٛع ٚػالِخ اٌشفغ اٌؼّخ ) فبػً اٌّذػ (.
 اٌغٍّخ اٌفؼ١ٍخ ) ٔؼُ اٌظذ٠ك ( فٝ ِؾً سفغ خجش ِمذَ

 . ( اٌّخظٛص ثبٌّذػاٌىزبة: ِجزذأ ِؤخش ِشفٛع ٚػالِخ اٌشفغ اٌؼّخ ) 

 ٠غٛص إػشاة اٌّخظٛص ثبٌّذػ  ) خجًشا ٌّجزذأ ِؾزٚف رمذ٠شٖ "٘ٛ" (ٚ
 
 اٌزَ فٟ َ: رُغزخذ ظَ ئْ ثِ 

 ِضبي: ثئظ اٌمٛي اٌىزة.
 اإلػشاة:

 ) فؼً اٌزَ (.فؼً ِبع عبِذ ِجٕٝ ػٍٝ اٌفزؼ ٌٍزَ  ثئظ: 
  ) فبػً اٌزَ (. فبػً ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌؼّخاٌمٛي: 

 فٝ ِؾً سفغ خجش ِمذَ. (اٌفؼ١ٍخ ) ثئظ اٌمٛي اٌغٍّخ 
 ) اٌّخظٛص ثبٌزَ (.اٌىزة : ِجزذأ ِؤخش ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌؼّخ 

 ) خجًشا ٌّجزذأ ِؾزٚف رمذ٠شٖ "٘ٛ" (  ثبٌز٠َٚغٛص إػشاة اٌّخظٛص 
 
 
 

 ٍِؾٛظخ:
    .٠غٛص أْ ٠زمذَ اٌّخظٛص ثبٌّذػ أٚ اٌزَ ػٍٟ اٌغٍّخ -

 .( اٌخٍك اٌىزة ثئظ)     . ( اٌىزبة ٔؼُ اٌظذ٠ك) ٔمٛي: 
 .ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ٠ؼشة ِجزذأ ٚاٌغٍّخ ثؼذٖ ٟ٘ اٌخجش 
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 اٌزَ إرا وبْ ِفِٙٛب ِٓ اٌىالَ . ٚ ٠غٛص ؽزف اٌّخظٛص ثبٌّذػ أ -
ًُ  ِضً: اٌّظٕغ ٠غ١ذ  ) أٞ اإلعبدح ( اٌظٕبػخ فٕؼُ اٌؼّ

 
 

 ثئظ ( فبػً ) ٔؼُ ٚ طـٛس
 
 اٌظذُق . اٌخٍكُ ي ( ِضً : ٔؼُ ا٠ىْٛ ِؼشفب ثـ )  -
 إٌبس. ػمبُة اٌىبفشي ( ِضً: ثئظ اْ ِؼبفب ٌٍّؼشف ثـ ) ٠ىٛ -
 .٠ىْٛ ػ١ّشا ِغززشا ١ِّضا ثٕىشح  -

 ب اٌظذُق.ي: ٔؼُ خٍمً بِض
 اإلػشاة:

 ٔؼُ: فؼً ِبع عبِذ ِجٕٝ ) فؼً اٌّذػ (.

ٚاٌفبػً ػ١ّش ِغززش رمذ٠شٖ ٘ٛ ٚاٌغٍّخ ِٓ اٌفؼً ٚاٌفبػً فٝ ِؾً سفغ خجش 
 ِمذَ .

 .الِخ ٔظجٗ اٌفزؾخر١١ّض ِٕظٛة ٚػ :بخٍمً 
   ِجزذأ ِؤخش ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌؼّخ . أٚ خجش ٌّجزذأ ِؾزٚف رمذ٠شٖ ) ٘ٛ(اٌظذق: 

 ٚرمذ٠ش اٌىالَ ) ٔؼُ ٘ٛ أٞ " اٌظذق"(

  .أْ ٠ىْٛ وٍّخ ) ِب ( أٚ ) ِٓ ( اٌّٛطٌٛز١ٓ -
ْٓ رفؼٍٗ اٌخ١ش ( ) ثئظ  ِبي: ) ٔؼُ بِض  ( ٚؽٕٗ اًٌّّٙ ٠غٟء إٌٝ ِ

 اإلػشاة:
 .اٌزَ ( -فؼً ِبع عبِذ ِجٕٝ ػٍٝ اٌفزؼ ٠ف١ذ ) اٌّذػ   :ثئظ () ٔؼُ ، 

اعُ ِٛطٛي ِجٕٝ فٝ ِؾـً سفـغ فبػـً ، ٚاٌغٍّـخ ِـٓ اٌفؼـً  :ِٓ ( –) ِب 
 ٚاٌفبػً فٝ ِؾً سفغ خجش ِمذَ .

ِجزذأ ِؤخش ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌؼّخ . أٚ خجش ٌّجزذأ  :(اًٌّّٙ  –اٌخ١ش  )
 ِؾزٚف رمذ٠شٖ ) ٘ٛ(

 اٌّخظٛص.  ( رؤرٟ عٍّخ اٌظٍخ رفظً ث١ّٕٙب ٚث١ٓ )ِٓ أٚ ِب  ثؼذ

 
 

 ال ؽجزا ( -: أعٍٛة اٌّذػ ٚاٌزَ ثـ ) ؽجزا   صب١ًٔب
 

 رغزؼًّ ) ؽجزا ( ٌٍّذػ ِضً ) ٔؼُ (

 .ؽجزا اإلخالصُ ِضبي: 

 اإلػشاة:
     .) فؼً اٌّذػ ( ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزؼ  ؽت: فؼً ِبع عبِذ

 .اٌّذػ ()فبػً  فٟ ِؾً سفغ فبػًِجٕٟ شبسح إرا: اعُ 
 فٝ ِؾً سفغ خجش ِمذَ. اٌفؼ١ٍخ ) ؽجزا (اٌغٍّخ 

 .ِشفٛع اإلخالُص: ِخظٛص ثبٌّذػ ِجزذأ ِؤخش
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 ( ثئظِضً )  ٌٍزَؽجزا ( ال رغزؼًّ ) 

 .ال حبذا الكذب  ِضبي: 

 اإلػشاة:
               .ال : ٔبف١خ

                    ) فؼً اٌزَ (. ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزؼ  ؽت : فؼً ِبع عبِذ
 ) فبػً اٌزَ (. فٟ ِؾً سفغ فبػً ِجٕٝ شبسحإرا: اعُ 

 فٝ ِؾً سفغ خجش ِمذَ. اٌفؼ١ٍخ ) ال ؽجزا (اٌغٍّخ 
 (.  ّخظٛص ثبٌزَٚػالِخ اٌشفغ اٌؼّخ ) اٌ اٌىزُة: ِجزذأ ِؤخش ِشفٛع

 
 : ِالؽظخ* 

 ثئظ( ٠ؼشة " ِجزذأ ِؤخشا ً"  –اٌّخظٛص ثبٌّذػ أٚ ثبٌزَ ِغ )ٔؼُ    
 "زذأ ِؾزٚف" ، ِضبي : " ٔؼُ اٌطالة اٌّظش٠ْٛأٚ " خجشاً ٌّج

 
( ف١ؼشة : ِجزذأ ِؤخش فمؾ ٠ُٚغّٝ :  اال ؽجز –أِب االعُ اٌٛالغ ثؼذ ) ؽجزا 

 اٌّخظٛص .ِضً : ؽجزا اٌزفٛق 
 

 نًاذا نـ حثرا اػساب ٔاحد فقظ ٔنُؼى اػساتاٌ ؟؟؟؟؟

 ) ٔؼُ اٌطالة اٌّظش٠ْٛ (
 

 اٌّظش٠ْٛ ٔؼُ اٌطالة ) ِجزذأ ِؤخش ( .
 اٌّظش٠ْٛ ) خجش ٌّجزذأ ِؾزٚف ( . -ُ٘  -ٔؼُ اٌطالة 

ففٟ ٘زٖ اٌظ١غخ ثئِىبٕٔب رمذ٠ش ِجزذأ ِؾزٚف ) ُ٘ ( ث١ّٕب فٟ ؽجزا ال ٠مّذس رٌه . 
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 االعُ اٌّؼشة ٔٛػبْ :
 ، ٌ  (.ٍٍ     ، ٚ٘ٛ ِب ٠ٍؾمٗ اٌز٠ٕٛٓ )  ً  :) ِْٕٛ ( ِظشٚف -ٔ

 .ِضً ) ؽبٌٌت ، ؽبٌٍت ، ؽبٌجبً (

ْٛ عبوٕخ رٍؾك آخش االعُ ٔطمبً ال وزبثخ ٠ٚشِض إ١ٌٙب ثؼّز١ٓ أٚ ٔ اٌز٠ٕٛٓ:

 فزؾز١ٓ أٚ وغشر١ٓ
 .اعُ ال ٠ٍؾك آخشٖ اٌز٠ٕٛٓ:ِّٕٛع ِٓ اٌظشف -ٕ

 .فبؽّخ ، أوشَ ( إثشا١ُ٘ ، إعؾبق ، ِضً ) .
 

 االعُ إٌّّٛع ِٓ اٌظشف:
 

  أ٢ًٚ : ِب ٠ّٕغ ِٓ اٌظشف ٌغجت ٚاؽذ:
 
 ؽشفبْ أٚ صالصخ عّؼٗ غ رىغ١ش ثؼذ أٌفٚ٘ٝ وً عّ :ط١غخ ِٕزٙٝ اٌغّٛع أ(

 أؽشف أٚعطٙب عبوٓ.

                                                                                                                      :ٚأٚصأٙب
 فٛائذ ( -سٚائغ  –صٚاؽف  –خٛاؽش  -ظٛا٘ش    -)ؽذائك  ( فٛاػًٔ)

رشاو١ت   -رّبص١ً –لشاؽ١ظ  –رمب١ٌذ  –لٛا١ٔٓ  –ٛاث١ش ) ؽ ( فٛاػ١ًٕ)
 ) 

                                                                                       ِضا١ِش( –فٛا١ٔظ  –)ػظبف١ش  ( فؼب١ًٌٖ)

 –ِشبػش  –ِٕبظش  –ِشب٘ذ  –ِخبؽش  –) ِغبعذ  ( ِفبػًٗ)
  (ِٛا٘ت

ِضا١ِش  –ِفبر١ؼ  ِمبد٠ش  –ِشبس٠غ  –ِغبو١ٓ -  )ِظبث١ؼ ( ِفبػ١ً٘)
) 

 أػبٌٝ( –أػبظُ  –أوبثش  –)أفبػً  ( أفبػًٙ)

 أعبؽ١ش( –أٔبش١ذ  –)صغبس٠ذ  ( أفبػ7ً١)

 ؽذائك( –ػغبئت  –)طؾبئف  ( فؼبئ8ً)

  " ثّظبث١ؼ" ٚص٠ٕب اٌغّبء اٌذ١ٔب (: ِٔضبي)

 }عيل(صيغة منتهى اجلموع ) مفا{ اسم جمرور وعالمة جره الفتحة
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  هللا ِٓ آِٓ ثبهلل" ِغبعذ" إّٔب ٠ؼّش (: ِٕضبي)

 }صيغة منتهى اجلموع ) مفاعل ({   مفعول بو منصوب وعالمة نصبو الفتحة             

 ٍِؾٛظخ:

 فال رّٕغ ِٓ اٌظشف ِضًصالصخ أؽشف أٚعطٙب ِزؾشن إرا عبء ثؼذ أٌف عّؼٗ 
 .خ (ػّبٌمَ  -ح عٙبثزَ -ح)رالِزَ 

 
ًّ ة(  ًِ ب إرا وبْ اع ٚ٘ٝ أٌف صائذح فٝ  :ثؤٌف اٌزؤ١ٔش اٌّمظٛسح بِخزٛ

آخش اٌىٍّخ رذي ػٍٝ اٌزؤ١ٔش، ِٚب لجٍٙب ِفزٛػ، ٚاٌُّٙ أْ رىْٛ أًٌفب فٝ 

 .إٌطك ٌٚٛ وبٔذ ٠بًء فٝ اٌىزبثخ
 (                   ، عشؽٝ ، لزٍٝ ِضً ) عٍّٝ ، ٚروشٜ ، ١ٌٍٚٝ ، ٚد١ٔب ، ٚسػٜٛ     

 

ب ط( ًِ ب ِخزٛ ًّ ٚوبٔذ األٌف ساثؼخ فؤوضش  :ثؤٌف اٌزؤ١ٔش اٌّّذٚدح إرا وبْ اع

فٟ ثٕبء اٌىٍّخ ِضً : )  شؼشاء ، ٚأطذلبء ، ؽّشاء ، ث١ؼبء ، خؼشاء ،ث١ذاء، ٘ٛعبء 
 .ف١ّٕغ ِٓ اٌظشف (  ،صوش٠بء ،سؽّبء ، أرم١بء  شٙذاء

  
،  دػبء ، ٚسعبء ، ِٚٛاءوبٔذ األٌف صبٌضخ ) أط١ٍخ ( ِضً )  ٘ٛاء ، ٚعّبء ، ٚإرا  أِب

 ٚػٛاء (
 .فال رّٕغ ِؼٙب اٌىٍّخ ِٓ اٌظشف

 ثز٠ٕٛٓ ٘ٛاء ر٠ٕٛٓ سفغ  (ثبسد  ٘ٛاءٌ ٘زا )   ِضبي:
 ثز٠ٕٛٓ عّبء ر٠ٕٛٓ ٔظت ( طبف١خ عّبءً سأ٠ذ )   ِضبي:
  . ثغش ػٛاء ٚر٠ٕٕٛٙب ثبٌىغش ( ِضػظ ػٛاءٍ غؼجذ ِٓ )   ِضبي:

 
 .خ ِٓ اٌظشففال رّٕغ ِؼٙب اٌىٍّ وبٔذ اٌّٙضح ِٕمٍجخ ػٓ أطً ٚأ٠ًؼب إرا

 ) ثٕبء أطٍٙب ثٕٝ ( ) أػذاٌء أطٍٙب ػذٚ ( ِضبي:
 
   

 :ٌغجج١ٓ: ِب ٠ّٕغ ِٓ اٌظشف  صب١ًٔب
 

 اٌظفخ ( –االعُ إٌّّٛع ِٓ اٌظشف ٌغجج١ٓ : ) اٌؼٍُ 
 

 اٌؼٍُ إٌّّٛع ِٓ اٌظشف - أ
 

 األػالَ إٌّّٛػخ ِٓ اٌظشف ُعـّؼذ فٟ لٌٕٛب :
 

فٟ  ِشٚاْٚصٚعٙب  ِشٚح ع١ٍّبْ ػّشاعزمجً 
  عؼ١ذ ٚثٛس ٠ٕجغِذ٠ٕزٟ 
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 ٚإ١ٌه اٌزفظ١ً :
 اٌؼٍُ اٌّؤٔش:( ٔ

 –وش٠ّخ  –ػبئشخ  –ٌفظًب ِٚؼٕٝ أٜ ف١ٗ اٌزبء ٚػٍُ ٌّؤٔش ) فبؽّخ أ(   
 ٔج١ٍخ (

 –عّش  –ِؼٕٝ ال ٌفظًب أٜ ١ٌغذ ف١ٗ اٌزبء ٚ٘ٛ ػٍُ ٌّؤٔش ) عؼبد ة( 
 ػفبف (

  عالِخ ( –ِؼب٠ٚخ  –ٌفظب ال ِؼٕٝ أٜ ف١ٗ اٌزبء ٚ٘ٛ ػٍُ ٌّزوش ) ؽّضح ط(  
 ، ٍِـَه (  اٌؼٍُ اٌّؤٔش صالص١بً ِزؾشن اٌٛعؾ . ِضً ) أًِ ، لّش ، عؾـَشد(   

 عُٕٙ ( –ؽٕطب  –٠ضشة  –٠ٕٚطجك رٌه ػٍٝ أػالَ اٌجالد ٚاألِبوٓ ) عذح 
 :ٍِؾٛظخ

  ٠غٛص طشفٗ ٠ٚغٛص ِٕؼٗ ِٓ اٌظشف،  اٌٛعؾ  عبوٓاٌؼٍُ اٌّؤٔش صالص١بً 
ذ  :  ِضً ْٕ ّْ  -ِْظش  –دْػذ  -) ٘  ظ (ش

 رمٛي : عبءد ٕ٘ــُذ   ثبٌّٕغ     ،    عبءد ٕ٘ــٌذ       ثبٌظشف 
 
مٍذ إٌٝ اٌؼشث١خ عٛاء أوبْ ٚ٘ٝ األػالَ األعٕج١خ اٌزٝ ٔ ( اٌؼٍُ األػغّٝ:ٕ

 أٚ ٌجالد ٚأِبوٓ ألشخبص
 ٘بسْٚ ( –٠ٛعف  - إعّبػ١ً –إثشا١ُ٘  –) عٛسط  أػالَ أشخبص ِضبي:
 ِذس٠ذ ( –ؽٙشاْ  –ٚاشٕطٓ  –ثبس٠ظ  –ذْ ) ٌٕ  أػالَ ثالد ِضبي:

 
 

 :ٍِؾٛظخ
 ٌٛؽ ( –٘ٛد  –إرا عبء اٌؼٍُ األػغّٝ صالص١ًب عبوٓ اٌٛعؾ ف١ظشف ) ٔٛػ  -

 ًٔٛؽب إٌٝ لِٛٗ " " إٔب أسعٍٕب ِضبي:
 

ع١ّغ أعّبء األٔج١بء ِّٕٛػخ ِٓ اٌظشف إال ِب رغّؼُٙ ػجبسح )طٓ  ٍِؾٛظخ

 ٘ٛد ( / ٌٛؽ/( ِضً ) طبٌؼ /ٔٛػ/شؼ١ت/دمحمٗشٍّ

 

  ٚوً أعّبء اٌّالئىخ ِّٕٛع ِٓ اٌظشف ِبػذا صالصخ أعّبء 
 )ِبٌه_ ِٕىش _ ٚٔى١ش(

  
  أعّبء األٔج١بء ٚاٌّالئىخ ِّٕٛػخ ِٓ اٌظشف ٌؼٍز١ٓ اٌُؼغّخ ٚاٌؼ١ٍّخ 

ٕغ ِٓ اٌظشف ٌض٠بدح األٌف ٚإٌْٛ  ُِ  إال ِسػٛاْ 
 

زظً وٍّزبْ ِٚؼٕٝ اٌزشو١ت اٌّضعٟ أْ ر ( اٌؼٍُ اٌّشوت رشو١جًب ِضع١ًب:ٖ

ثؼؼّٙب ثجؼغ ، ٚرُّضعب ؽزٝ رظ١شا وبٌىٍّخ اٌٛاؽذح . ِضً ) ؽؼشِٛد ، ٚثؼٍجه ، 
 ٚثٛسعٛداْ ، ٚثٛسرٛف١ك ، ِٚؼذ٠ىشة ، ٠ٛ١ٔٚٛسن ، وفش اٌش١خ (

 

 –سِؼبْ  - ِشٚاْ - ػفبْ -ِضً ) ػضّبْ  ( اٌؼٍُ اٌّض٠ذ فٝ آخشٖ أٌف ْٚٔٛ:ٗ

 )ػّشاْ  –شؼجبْ 
 

العُ اٌّخزَٛ ثبألٌف ٚإٌْٛ اٌضائذر١ٓ ألً ِٓ صالصخ إرا وبٔذ ؽشٚف ا  ٍِؾٛظخ:

 عٕبْ ، ػٕبْ ، ٌغبْ ، ػّبْ ، عّبْ (.  أؽشف ٚعت طشفٗ . ِضً )
 ألْ األٌف ٚإٌْٛ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ رىْٛ أط١ٍخ غ١ش صائذح .
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 ثّؼٕٝ أٔٗ ٠غزخذَ ػٍّبً ٚفؼالً  ( اٌؼٍُ اٌزٜ ػٍٝ ٚصْ اٌفؼً:٘

ِش  ، ٠شىش ، أِغذ ، أوشَ ، ٠ض٠ذ ، أؽّذ ، أعؼذ ، ، رذ )  أششف ، ٠ض٠ذ ، ٠ٕجغ ِضبي:

 رغٍت ، ٠ؼشة ، ٠شىش ، ٠غٍُ ، ٠ٕجغ ، شّش ، رؼضَّ ( 
 أٞ ٠غٛص اعزخذاِٗ وفؼً ِضً : أؽُّذ هللا ػٍٝ اٌزفٛق ، 

 .خٟ أٚ وبعُ ِضً : أؽُّذ أ
 

َّش  ":ُفَؼً" ( اٌؼٍُ اٌزٜ ٠ؤرٝ ػٍٝ ٚصْ ٙ  ُعَؾب ( –ُلَضػ  –ُصَؽً  –ِضً) ُػ
 
 
 

 إٌّّٛع ِٓ اٌظشف اٌظفخ -ة
 
 )فؼٍٝ( بٚ٘ٝ ػٍٝ ٚصْ )فؼالْ( ِٚؤٔضٙ ( اٌظفخ اٌزٝ فٝ آخش٘ب أٌف ْٚٔٛ:ٔ

) ػطشبْ  ِؤٔضٙب ػطشٝ ،   عٛػبْ  ِؤٔضٙب عٛػٝ ، غؼجبْ ِؤٔضٙـب  ِضبي:
 غؼجٝ ، ظّآْ ِؤٔضٙب ظّؤٜ (

  

ال إرا وبٔذ ٘زٖ اٌظفخ ػٍٝ ٚصْ ) فؼالْ ( ٌٚىٓ ِؤٔضٙب ) فؼالٔخ ( ف ٍِؾٛظخ:

 رّٕغ ِٓ اٌظشف ِضً ) فشؽبْ ِؤٔضٙب فشؽبٔخ (
 

ِضً ) أؽّش ، أطفش ، أث١غ ، أعٛد ، أخؼش ،   ؼً "( وً طفخ ػٍٝ ٚصْ " أفْ ٕ

 أؽغٓ ( أفؼً ، أػشط ، أػٛس ،

َٓ "ٚإرا ؽ١١زُ ثزؾ١خ ٍ فؾ١ٛا  ِضبي:  ِٕٙب أٚ سدٚ٘ب" ثؤؽغ

 

فال ٠ّٕغ ِٓ أِب ِب وبْ طفخ ػٍٝ ٚصْ أفؼً ، ٌٚؾمزٗ ربء اٌزؤ١ٔش  ٍِؾٛظخ:

 أسثغ ِٚؤٔضٙب أسثؼخ (  اٌظشف . ِضً) أسًِ ِؤٔضٗ أسٍِخ ،

 
 
َِ  أٚ إرا وبٔذ طفخ ػٍٝ ٚصْ "ُفؼبي" (ٖ   ( ٓٔ :  ٔؼً" ِٓ األػذاد )فْ "

َِٛؽذ   /  خّبط : ِخّظ /سثبع : ِشثغ  /صالس : ِضٍش  /صُٕبء : ِضٕٝ  /ِضً ) آؽبد : 
ػشـبس :  / رغـبع : ِزغـغ /صّـبْ : ِـضّٓ  /: ِغـجغ  عـجبع /عذاط : ِغذط 

 ِؼشش (
  

َٚسُ  َٚصاَُلَس   ٰٝ َٕ ْض َِّ ٌِٟٚ أَْعَِٕؾٍخ 
ُ
اَلئَِىِخ ُسُعاًل أ َّ ٌْ ًِ ا َٚاأْلَْسعِ َعبِػ َٚادِ  ب َّ ِ َفبِؽشِ اٌغَّ ُذ َّلِلَّ ّْ َؾ ٌْ  ثَبعَ ا

 

َخشَ ( ٌفظخ )ٗ
ُ
ْخَشٜ( ٚ٘ٝ ٚطف ٌغّغ ِؤٔش ِفشدٖ ) (أ

ُ
 (شَ آخَ )ٚاٌّزوش ِٕٙب  أ

 
ش٠ًِؼب َِ  َْ َِٓ َوب ٌُْؼْغشَ  َٚ ُُ ا َٚاَل ٠ُش٠ُِذ ثُِى ١ٌُْْغَش  ُُ ا ُ ثُِى َخَش ۗ ٠ُش٠ُِذ َّللاَّ

ُ
ٍَ أ ْٓ أ٠ََّب ِِّ ٌح  ٰٝ َعَفشٍ َفِؼذَّ ْٚ َػٍَ  أَ
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 إػشاة إٌّّٛع ِٓ اٌظشف 
 

 ٠شفغ ثبٌؼّخ ٠ٕٚظت ٠ٚغش ثبٌفزؾخ .
 

  .) ثذْٚ ر٠ٕٛٓ ( إرا ٌُ ٠ىٓ ِؼشفبً ثؤي اٚ اإلػبفخ 
 

 ُش ( فبػً ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌؼّخ ) ػّ  عبء ػّشُ    :ِضبي

 ٛي ثٗ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ) ػَّش ( ِفؼ  سأ٠ذ ػّشَ    :ِضبي

 ( اعُ ِغشٚس ٚػالِخ عشٖ اٌفزؾخ ػّشَ  ) عٍّذ ػٍٝ ػّشَ    :ِضبي

 

 :ال ٠غش إٌّّٛع ِٓ اٌظشف ثبٌفزؾخ إال ثششؽ١ٓ
 
 ( أْ ٠ىْٛ غ١ش ِمزشْ ثـ ) اي (:ٔ

      عؼخ .ٚا طؾشاءَ عشد فٝ  ِضبي:
 اسم جمرور وعالمة جره الفتحة ألنو ممنوع من الصرف(  صحراءَ ) 

 
 

 غ إٌٝ أطٍٗ ٚ٘ٛ اٌغش ثبٌىغش:الزشْ ثـ ) اي ( سعفئرا 
      .اٌٛاعؼخِ  اٌظؾشاءِ عشد فٝ  ِضبي:

  الظاىرة ألهنا معرفة بـ ) ال ( اسم جمرور وعالمة جره الكسرة( الصحراءَ ) 
 
 ( أْ ٠ىْٛ غ١ش ِؼبف:ٕ

  ؽظ١ٕخ ٌٍؼذٚ. ِٛالغَ أمؼذ لٛارٕب ػٍٝ  ي:ِضب

 .اسم جمرور وعالمة جره الفتحة ألنو ممنوع من الصرف(  مواقعَ ) 
 :١ف سعغ إٌٝ أطٍٗ ٚ٘ٛ اٌغش ثبٌىغشفئرا أػ

 اٌؼذٚ. ِٛالغِ أمؼذ لٛارٕب ػٍٝ  ِضبي:

 اسم جمرور وعالمة جره الكسرة  ألهنا أضيفت إىل كلمة ) العدو ((  مواقعَ ) 
 

 


